10 de Março: com a classe operária galega e contra a repressom sócio-laboral e política
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Ceivar autodefine-se como um ‘organismo popular anti-repressivo’, enquadra a sua
intervençom dentro do Movimento de Libertaçom Nacional Galego (MLNG) e oferece a sua
solidariedade a tod@s @s nacionalistas retaliad@s como consequência da sua actividade
militante. É esta condiçom sócio-política que fai com que datas significativas do nosso
calendário, como o Dia da Classe Operária Galega, nom podam passar-nos inadvertidas. Em
10 de Março de 1972 a Polícia franquista espanhola baleiava os trabalhadores da Baçám
ferrolana na Ponte das Pias quando se manifestavam em defesa dos seus direitos laborais.
Daniel Niebla e Amador Rei eram assassinados, dezenas de trabalhadores feridos e a
repressom exprimia-se com centos de despedimentos, detençons, persecuçons de militantes e
torturas nos centros policiais. Era a resposta dum agonizante regime espanhol a um povo que
começara tomar consciência de si próprio, como o indica o facto de que 1972 assente os
rudimentos do futuro sindicalismo nacionalista. Muitas cousas mudárom desde entom.
Contodo, a repressom continua sendo companheira inseparável para quem desde a
conflividade sócio-laboral, as luitas vicinais e o combate nacionalista enfrentamos o presente
estado de cousas. Igualmente, o reconhecimento dos principais direitos e liberdades –de modo
especial, aqui e agora, nos centros de trabalho do nosso País- segue a ser umha exigência
democrática mínima ainda incumprida. Frente a quem apostam na comemoraçom inofensiva
e a institucionalizaçom ritualizada e mortecina de datas -prévio esvaziado profundo dos seus
conteúdos e ensinanzas colectivas-, nós acreditamos numha memória crítica e inteligente, útil
para identificar os repressores do presente e projectada face um futuro liberado. A perda das
vidas de Amador e Daniel a maos da repressom espanhola e os padecimentos ocasionados
por esta, ontem e hoje, a milhares de trabalhador@s nom aceitariam, provavelmente, umha
outra homenagem. Amador e Daniel, a luita continua! Fora as forças de ocupaçom! Contra a
repressom, organiza-te e luita!
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